
 

 

 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

เรื่อง  ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ 
************************************************ 

  คณะวิทยาศาสตร์ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานพัฒนาระบบและ
เทคโนโลยี ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล จ านวน 1 อัตรา เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
   
 

 

 

 

 

 

 

 
  

ประกาศ  ณ  วันที่   14   มิถุนายน พ.ศ.2565 

 

 

(ลงนาม) 

ต(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล  คงเสรี) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 (ลงนาม) สมคิด  อมรสมานกุล 
ต(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  อมรสมานกุล) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 



 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร ์

************************************ 
 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สังกัดงำนพัฒนำระบบและเทคโนโลยี ส ำนักงำนคณบดี คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล จ ำนวน 1 อัตรำ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ต าแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง : ต าแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-
Recruitment/index.php โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 
5013 หรือ 0 22201 5026 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 
4.2 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสอืรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผูม้ีอ านาจว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลกัสตูร 

และส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ 
4.3 ส าเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนด) 
4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล ใบทหาร

กองเกิน ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

(ลงนาม) 
ต(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล  คงเสรี) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา 

หน่วยงาน สังกัดงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี  ส านักงานคณบดี 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ มีใบแสดงวิทยฐานะว่าส าเร็จการฝกึ

ทหาร รด. ช้ันปีท่ี 3 - ใบ สด. 8) 

3. หากมีประสบการณ์การท างานด้านเขียนโปรแกรม พัฒนาซอฟแวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
1. มีความรู้ด้ านคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี  ทางด้าน Computer Programming, Application and System Analysis หรือ Design and 

Development 

2. สามารถเขียนโปรแกรม Web Application ด้วยภาษา PHP หรือ ASP.NET หรือ Javascript และ CSS หรือ อื่น ๆ  และสามารถใช้งาน MySQL 

หรือ SQL Server และการเช่ือมต่อกับ Web Service (API) ได้ 

3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียน Workflow Diagram และ ER Diagram ได้เป็นอย่างดี 

4. มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบ UX / UI ได้เป็นอย่างดี 

5. มีความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ

6. สามารถท างานเป็นทีม และเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานด้านเก็บรวบรวมความต้องการระบบและจัดท าเอกสารพื้นฐานได้ 

2. ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ระบบและออกแบบฐานข้อมูล 

3. ปฏิบัติงานด้านการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์เพื่อเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลต่าง ๆ  Web Programming 

4. ปฏิบัติงานด้านการออกแบบรายงาน เพื่อน าเสนอข้อมูลรายงานสรุปพื้นฐานได้ 

5. สามารถจัดท าคู่มือการใช้งานระบบเบื้องต้นส าหรับผู้ใช้ได้ 

6. อัพเดทเวอร์ชั่น Source Code ของแต่ละระบบเพื่อรองรับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การก าหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ส าหรับผู้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ดังนี ้

1. IELTS (Academic Module)  โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า  3 คะแนน 
2. TOEFT IBT (Internet Based)  โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า  29 คะแนน 
3. TOEFT – ITP    โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า  390 คะแนน 
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4. TOEFT – CBT    โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า  90 คะแนน 
5. TOEIC    โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า  400 คะแนน 
6. MU GRAD Test   โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า  36 คะแนน 
7. MU-ELT    โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า  56 คะแนน 

อัตราเงินเดือน :  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090.- บาท 

หลักเกณฑใ์นการสอบคดัเลือก :  พิจารณาคณุสมบตัติามความเหน็ของคณะกรรมการฯ เพื่อด าเนินการสอบขอ้เขยีน สอบปฏิบตัิและ
สอบสมัภาษณ์ (หากมีตัวอย่างผลงานให้น ามาเสนอด้วย) 

*************************************** 


